Checklist
vo o r d e o r g a n i s at o r

We bereiden de activiteit grondig voor
0

De schikking van de zaal gebeurt zodanig dat de regels van de fysieke afstand
nageleefd worden.

Het risico op besmetting tijdens deze
activiteit is beperkt want
0

We wijzen 65-plussers met gezondheidsrisico’s
op de gevaren.

0

De zaal is ruim genoeg en we beperken het aantal
deelnemers in functie van de noodzakelijke afstand.

0

De zaal kan verlucht worden.

0

Tijdens de activiteit kunnen de aanwezigen
grotendeels op hun plaats blijven zitten.

0

De bediening van dranken en voeding gebeurt
op een veilige manier.

We informeren de deelnemers en de
medewerkers voor, tijdens en na de activiteit

0

We zorgen dat de zaal en het materiaal ontsmet worden voor de deelnemers aankomen.

0

We verluchten de zaal en blokkeren de deuren als dit kan.

0

We besteden veel aandacht aan het poetsen en ontsmetten van het sanitair.

0

We weten waar er volkstoeloop kan zijn en nemen maatregelen om het te vermijden.

0

We voorzien het nodige materiaal in functie van de veiligheid.

0

Tijdens de activiteit houden we de veiligheid in het oog.

0

We organiseren het binnenkomen van de deelnemers zonder opstopping.

0

Deelnemers ontsmetten hun handen.

0

We stellen een sanitaire verantwoordelijke aan. Vooral tijdens de pauze moeten we dit 		
goed bewaken. We vragen aan de deelnemers om het toilet te reinigen na gebruik en de
handen te wassen.

0

De dranken worden opgediend aan tafel per glas.

0

Er is geen toog waar men kan bestellen.

0

De voeding wordt per portie op een veilige manier opgediend.

0

Er is geen buffet of zelfbediening.

0

Nadien komen afruimers de glazen en de borden opruimen; de aanwezigen mogen de 		
borden en de glazen niet bij elkaar plaatsen.

0

Onze uitnodiging vermeldt duidelijk dat zieke personen niet
kunnen deelnemen.

0

De uitnodiging informeert de leden over de maatregelen
tijdens de activiteit. Deelnemers weten welk veiligheidsmateriaal ze eventueel moeten meebrengen.

0

Wie wil deelnemen moet zich vooraf inschrijven.

0

We evalueren na de activiteiten en leren uit onze fouten.

0

De deelnemers worden geïnformeerd hoe en wanneer ze naar
de locatie kunnen komen.

0

De deelnemers kunnen hun bemerkingen m.b.t. de veiligheid doorgeven.

0

Na de activiteit nemen we de tijd om alle zaken hierboven nog eens te overlopen en te 		

0

Bij de start van de activiteit overlopen we de praktische
afspraken.

0

Indien er wellicht een besmetting is gebeurd tijdens de
activiteit verwittigen we deelnemers hiervan.

0

Als deelnemers de afspraken niet naleven komen we tussen.

Na de activiteit

kijken wat er verkeerd liep.
0

We maken een lijstje van onveilige situaties die we tijdens de activiteit vaststelden.
Hoe kunnen we ze vermijden de volgende keer.
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